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O Presidente da FenaSaúde, João Alceu Amoroso 
Lima, falou, dentre outros assuntos, sobre as estatísti-
cas do Setor (agosto/2020).

O Presidente da FenaCap, Marcelo Gonçalves Farinha, 
comentou sobre as estatísticas de capitalização

O Presidente da FenaPrevi, Jorge Nasser, comentou 
sobre as estatísticas dos planos de acumulação e pla-
nos de riscos. 

O Presidente da FenSeg, Antonio Trindade, falou sobre 
a Consulta Pública Susep nº 18/2020, que versa sobre 
critérios para operação das coberturas de Seguros de 
Danos Grandes Riscos e as estatísticas dos Seguros de 
Danos e Responsabilidades ( julho/2020).

Conselho Diretor CNseg
A reunião do Conselho Diretor da Confederação Nacional das Seguradoras, presidida por 
Marcio Sêroa de Araujo Coriolano, em 15 de outubro, por videoconferência, tratou dos seguin-
tes assuntos, entre outros:

Conselho Consultivo: relatada reunião, em 
23/07, do Conselho Consultivo da CNseg. LGPD 
– GT CNseg e Fenacor - Relator: Marcio Coriolano, 
com a assistência de Luiz Tavares e Glauce 
Carvalhal: noticiada a evolução dos trabalhos do GT 
CNseg e Fenacor, formado por representantes indica-
dos pelas citadas entidades, entre advogados e 
profissionais do setor, os quais, no curso de algumas 
semanas, debateram e aportaram informações sobre a 
Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), com 

Assuntos das Federações:  
temas regulatórios, projetos,  

desempenho setorial
Relatores Convidados: Paulo Annes e Larissa 

Medeiros: aprovadas as propostas para atualização do 
Planejamento Estratégico da CNseg 2019-2022, objeto 
da Carta de Ibirapuera.

Novo Presidente da Comissão de Governança  
e Compliance - Relator Convidado: Diretor- 
Executivo Alexandre Leal: aprovado o nome de 
Eugênio Duque Estrada Felipe, Gerente de Auditoria 
Interna da Mongeral AEGON Seguros e Previdência S/A 
para assumir a presidência da Comissão de Governança 
e Compliance da CNseg.

GT do Novo Decreto do SAC - Relatora 
Convidada: Diretora-Executiva Solange Beatriz: 
aprovada a criação do GT sobre o novo Decreto do SAC. 

Planejamento Estratégico  
da CNseg 2019 – 2022

Representação Institucional 

Notícias do Presidente

foco nas atividades desenvolvidas pelos Corretores de 
Seguros, no seu relacionamento com os clientes e com 
as empresas ofertantes de produtos dos diversos 
segmentos (processo de pré e pós-contratação). 

Sistema de Registro de Operações – SRO 
- Relator: Marcio Coriolano, com a assistência de 
Luiz Tavares e do Diretor-Executivo Alexandre 
Leal: contextualizadas todas as ações realizadas com 
a Susep nos últimos meses.
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Comunicação e Marketing  
(reunião extraordinária)

Presidente: Alexandre Nogueira (Bradesco Seguros)
Microsoft Teams 
Data: 05/10
Assunto tratado:
> Apresentação do mapa de ideias com opções de 

Key Visual para a campanha de conscientização 
sobre o valor do seguro, desenvolvido pala agência 
Repense.

Assuntos Jurídicos
Presidente: Washington L. B. da Silva  
(Zurich Minas Brasil)
Coordenadora: Glauce Carvalhal (CNseg)
Microsoft Teams 
Data: 07/10
Assuntos tratados:
> Atualização sobre a Resolução CNSP nº 282/2020;
> Jurisprudência Comentada:

• Recurso Especial nº 178.731-8, que trata de aci-
dente de consumo em razão de atropelamento 
por ônibus, mesmo não havendo vítimas entre os 
passageiros; 

>  LGPD – GT CNseg, Federações e Fenacor;
> Circular Susep nº 605/2020 - Estipula prazo para 

guarda de documentos e dispõe sobre armazena-
mento de documentos das operações de seguro, 
cosseguro, resseguro, capitalização, retrocessão, 
previdência complementar aberta e intermediação;

> Circular Susep nº 613/2020 - Disciplina o atendi-
mento às reclamações dos consumidores dos mer-
cados supervisionados e às denúncias no âmbito da 
Superintendência de Seguros Privados – Susep;

> Relato sobre o Workshop de Revisão do Decreto do 
SAC;

> Reforma Tributária – PL n° 3887/2020;
> Notícias sobre o Sistema de Registro de Operações 

(SRO);
> Avaliação da Comissão – Recomendação da CAFIS - 

ingresso como amicus curiae - REsp nº 1.810.980/SP 

Comissões Temáticas

Relatora Convidada: Diretora-Executiva Solange 
Beatriz : apresentados os indicadores e as metas dos 
veículos de comunicação da CNseg.

Métricas de Indicadores  
da Comunicação da CNseg – 

Resultados 2020 

Relator: Luiz Tavares e Convidada: 
Superintendente Jurídica Glauce Carvalhal: apro-
vado o ingresso da CNseg como amicus curiae no 
processo nº 0026641-14.2015.4.03, em trâmite no TRF 
3ª Região, que tem como objetivo ver reconhecido o 
direito de uma seguradora não se sujeitar ao recolhi-
mento do PIS/COFINS sobre o montante auferido a 
título de receitas financeiras - decorrentes de aplica-
ções financeiras realizadas para o cumprimento de 
obrigações regulatórias ou derivadas de investimentos 
financeiros realizados por mera liberalidade.

Assuntos Jurídicos 

Política de Gestão de Riscos Cibernéticos: 
realizada apresentação por Laurindo Lourenço dos 
Anjos (Itaú Vida e Previdência e Presidente da 
Comissão de Gestão de Risco da CNseg) sobre o 
Panorama da Política de Gestão de Riscos Cibernéticos 
e aprovado o compartilhamento da apresentação 
sobre a Política de Gestão de Riscos Cibernéticos com 
a Susep.

Reforma Tributária: atualizadas as informações 
sobre o PL nº 3887/2020 e a PEC nº 45. 

Agenda Regulatória: atualizados os seguintes 
assuntos: Consulta Pública Susep nº 18 - Seguro de 
Danos (cobertura de grandes riscos), Consulta Pública 
Susep nº 19 - Seguros do Grupo Patrimonial, Consulta 
Pública nº 20/2020 - Ressegurador local, IMK 2020 
– Tema 2 (Resseguro), Projeto de Revisão da Norma de 
Investimentos, Segmentação - Resolução CNSP nº 
388/2020 e Sandbox.

Assuntos Regulatórios e Projetos  
da CNseg - Relator Convidado:  

Diretor- Executivo Alexandre Leal 
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(Recurso da Chubb) - Incidência de PIS e COFINS 
sobre as receitas financeiras das seguradoras – 
Retorno dos autos ao TRF3;

> A não incidência da contribuição previdenciária 
patronal sobre 1/3 de férias - Recente decisão do 
STF – Modulação dos efeitos do julgamento;

> Seminário Jurídico 2020;
> Assuntos gerais: tratada a questão do trabalho 

remoto no âmbito das empresas seguradoras.

Governança e Compliance
Presidente: Simone Negrão (Mapfre Seguros Gerais)
Microsoft Teams 
Data: 13/10
Assuntos tratados:
> GT PLDFT – Circular Susep nº 612/2020;
> GT Auditoria Interna – Circular Susep nº 612/2020;
> Segmentação – enquadramento inicial preli-

minar do Mercado Supervisionado referente à 
Segmentação para fins de aplicação proporcio-
nal da regulação prudencial dado pela Resolução 
CNSP nº 388/2020;

> Consulta Pública Susep nº 18/2020 (grandes ris-
cos) – FenSeg;

> Apresentação do novo SIPLAV – SUPEN;
> Outros assuntos.

Comunicação e Marketing 
Presidente: Alexandre Nogueira (Bradesco Seguros)
Microsoft Teams 
Data: 14/10
Assuntos tratados:
> Apresentação do GT do Segurês;

> Abertura das inscrições para o Prêmio de Inovação 
em Seguros.

Ouvidoria / Relações de Consumo 
(reunião conjunta)

Presidente (COV): Silas Rivelle Jr.  
(Unimed Seguradora) 
Microsoft Teams 
Datas: 15 e 27/10
Assunto tratado:
> Workshop sobre práticas de atendimento das 

empresas na plataforma do Consumidor.gov, com 
o objetivo de promover o compartilhamento de 
experiências e dúvidas entre as empresas partici-
pantes das Comissões.

Administração e Finanças 
Presidente: Laenio Pereira (SulAmérica) 
Microsoft Teams 
Data: 15/10
Assunto tratado:
> Revisão e aprovação de resposta para o questio-

nário do IAASB sobre a avaliação e revisão, pós-
-implementação, das novas Normas de Relatórios 
do Auditor, emitidas em janeiro de 2015 (ISA 720 
(Revised)), que visavam aumentar o valor comuni-
cativo e a relevância do relatório do auditor.

Atuarial 
Presidente: Celina Costa (BrasilPrev) 
Microsoft Teams 
Data: 20/10
Assuntos tratados:
> Registro Eletrônico de Produtos (REP) - aprovação 

dos pontos de melhoria do REP trabalhado pelo 
GT - Relatora: Karini Madeira;

> Sistema de Registro de Operações (SRO) - atu-
alizações e recente publicação da Portaria n° 
7.684/2020 que aprovou o texto da convenção da 
interoperabilidade do SRO do setor de seguros - 
Relatora: Karini Madeira;

> Política de Segurança Cibernética - relato sobre 
pesquisa realizada pela CGR - Relatora: Karini 
Madeira;

> Segmentação - informação sobre a divulgação do 
enquadramento inicial preliminar - Relatora: Karini 
Madeira;

> Últimas publicações - informação sobre a publica-
ção da Circular Susep nº 615/2020, que traz aplica-
ção de Proporcionalidade/Segmentação, Plano de 
Contas, Recepção da Atualização do CPC 06 (R2) 
- Relatora: Karini Madeira.

Inteligência de Mercado 

Presidente: Alex Korner (Santander Capitalização)
Microsoft Teams 
Data: 21/10
Assuntos tratados:
> Apresentação da “Pesquisa de Opinião sobre 

a Imagem do Seguro” por Paulo Luís Alves | 
Datafolha;

> Apresentação dos GTs: 
• Analytics;
• Covid-19;
•  Maximização da Penetração de Seguros 

(Microsseguros);
• PME – Fase 2;
•  Segurês.
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Recursos Humanos 
Presidente: Patrícia Coimbra (SulAmérica)
Microsoft Teams 
Data: 21/10
Assuntos tratados:

> Apresentação da campanha do Prêmio Antonio 
Carlos de Almeida Braga;

> Variáveis importantes para o modelo futuro de 
trabalho;

> Breve atualização do Plano de Retomada;

> Relações Trabalhistas – Home Office; 

> Candidatura do novo líder – GT Diversidade;

> Apresentação das novas atividades da ENS.

Atuarial / Resseguros / 
Investimentos / Gestão de Risco
Coordenadora: Luciana Dall’Agnol (CNseg) 
Microsoft Teams 
Data: 23/10
Assunto tratado:

> Consolidação das manifestações da Consulta 
Pública nº20/2020.

Digitalização
Presidente: Elisangela Silva Nozaki (Liberty Seguros)
Microsoft Teams 
Data: 27/10
Assuntos tratados:

> Retorno da Sejur/CAJ em relação aos pontos de 
atenção da Circular Susep nº 605/2020;

> Debates sobre a aplicação prática de artigos do 
Decreto nº 10.278/2020:

• Art. 4º Os procedimentos e as tecnologias utiliza-
dos na digitalização de documentos físicos devem 
assegurar;

• Art. 6º Na hipótese de documento que envolva 
relações entre particulares, qualquer meio de 
comprovação da autoria;

> Outros.

Comunicação e Marketing  
(reunião extraordinária)

Presidente: Alexandre Nogueira (Bradesco Seguros)
Microsoft Teams 
Data: 28/10
Assunto tratado:

> Nova apresentação de Key Visual com a agência 
Repense, sobre as modificações realizadas com 
base nos feedbacks da Comissão.

Sustentabilidade e Inovação 

Presidente: Fátima Lima (Mapfre Seguros Gerais)
Microsoft Teams 
Data: 28/10
Assuntos tratados:

> Proposta de Evento CDP: Investimentos & 
Governança Climática;

> Pesquisa – Evolução da inclusão de Riscos ASG nas 
estratégias das seguradoras no Brasil;

> Semana Nacional de Educação Financeira: de 23 a 
29 de novembro;

> GT de Riscos Climáticos da GFIA - Publicação de 
Documento de Aplicação sobre a Supervisão de 
Riscos Relacionados ao Clima 

• Processo de coleta de contribuições para envio à 
IAIS via GFIA;

> SITAWI: Proposta para o projeto de diagnóstico, 
plano de ação e implementação das recomenda-
ções da TCFD ao setor de seguros;

> Chamada GT Diversidade e Inclusão;

> Relatório de Sustentabilidade do Setor de Seguros 
de 2019;

> Guia UNEP FI: Gerenciamento de Riscos ASG em 
Ramos Elementares de Seguros;

> Outros assuntos.

Assuntos Jurídicos  
(reunião extraordinária)

Presidente: Washington L. B. da Silva  
(Zurich Minas Brasil)
Coordenadora: Glauce Carvalhal (CNseg)
Microsoft Teams 
Data: 30/10
Assuntos tratados:

> Minuta de Circular, objeto da Consulta Pública nº 23, 
que dispõe sobre a política de segurança e sigilo 
de dados e informações das entidades registrado-
ras credenciadas a prestar o serviço de registro de 
operações de seguros, previdência complementar 
aberta, capitalização e resseguros.

OBS: A reunião contou com a participação dos membros das 
Comissões de Gestão de Risco e de Processos e Tecnologia da 
Informação da CNseg e também membros indicados, em virtude 
da necessidade de uma análise multidisciplinar do tema.
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Diretoria FenSeg
A reunião de Diretoria da Federação Nacional de Seguros Gerais, presidida por Antonio Trindade, 
em 1º de outubro, por videoconferência, tratou dos seguintes assuntos, entre outros:

Participação na reunião de Diretoria da FenSeg: 
o Presidente abriu a reunião agradecendo a pre-
sença de todos, fazendo menção aos novos partici-
pantes da Diretoria: Sr. Rodrigo Caramez (Brasilseg);
Sr. Luciano Calheiros (Berkley), como Diretores con-
vidados, e o Sr. Luciano Santos, que substituiu o Sr.
Luiz Antonio Fonseca na Diretoria eleita da FenSeg.

Reunião do Conselho Diretor da CNseg: foram 
tratados os temas que a Federação levou ao 
Conselho Diretor da CNseg. 

Conselho de Recursos do Conselho Nacional de 
Seguros Privados (CRCNSP) – Modernização e 
Aprimoramento: apresentadas tabelas com os 
resultados expressivos obtidos nos recursos apre-
sentados nas reuniões do CRCNSP. Com base nesse 
estudo, a CNseg, em conjunto com as Federações, 
vem estudando a implantação de projeto centrali-
zado visando à modernização e o aprimoramento 
das ferramentas processuais de acompanhamento 
dos casos em trâmite no referido Conselho.

Seguro Garantia: distribuído material aos Diretores, 
para conhecimento da decisão da Susep, que atende 
ao pleito da FenSeg e conclui pela revogação da 
CARTA CIRCULAR ELETRÔNICA nº 3/2019/SUSEP/
DIRETORIA TÉCNICA 2/CGCOM.

LGPD – Criação de Grupo de Trabalho no âmbito 
da CNseg: com o objetivo de viabilizar a harmoniza-
ção de entendimentos e propor a criação de instru-
mentos que deem segurança para o cumprimento 
efetivo da LGPD, foi criado Grupo de Trabalho, com 
representantes indicados pelas Confederação e 
Federações e pela Fenacor. Foi apresentado o fluxo 
indicando os passos para a contratação dos seguros 
com o propósito de auxiliar as discussões. Os des-
dobramentos do tema serão informados oportuna-
mente à Diretoria.

Webinar FenSeg – Lucros Cessantes no Setor 
Elétrico: divulgado o webinar realizado em  02 de 
setembro, que contou com a participação do espe-
cialista  Cláudio Tujisoki, sócio da OZ Consultoria e 
Planejamento, de Thisiani Martins, Presidente da 
Comissão de Riscos Patrimoniais - Grandes Riscos 
da FenSeg, Paula Tassi, Vice-Presidente da Comissão 
de Riscos Patrimoniais - Grandes Riscos da FenSeg, 
Danilo Silveira, Diretor-Executivo da FenSeg e Danilo 
Sobreira, gerente da Federação.

Demonstrações Financeiras: apresentadas as 
demonstrações financeiras de agosto/2020.

Estatísticas da Susep: apresentadas as estatísticas 
até julho/2020.

Apresentações 

Notícias do Presidente Pauta Informativa

Consulta Pública nº 18 – Grandes Riscos – 
Premissas e Sugestões à SUSEP – Relatores: Luis 
Felipe Smith (Presidente da Comissão Estratégica 
de Seguros Corporativos); Thisiane Martins (Presidente 
da Comissão de Riscos Patrimoniais – Grandes Riscos) e 
Sylvia Rocha (Presidente da Comissão de Assuntos 
Jurídicos): após a apresentação das premissas, reco-
mendações e justificativas a serem encaminhadas à 
Susep, a Diretoria, entendendo corretas as propostas 
expostas, aprovou, por unanimidade, o encaminha-
mento do ofício e do quadro de sugestões ao órgão 
supervisor.

Agenda Regulatória – Atualizações sobre SRO, 
Segmentação de Mercado, ILS e Dívida Subordinada 
– Relator: Alexandre Leal Neto – Diretor Técnico e
de Estudos da CNseg: durante a apresentação, foram
elucidadas as dúvidas sobre os assuntos relatados, con-
siderados complexos e importantes para o segmento..

IQEM – Índice de Qualidade de Exposição da Mídia 
– Relator: Gabriel Oliven (Lupa Assessoria de 
Imprensa): relatado o elevado índice de exposição 
positiva na mídia alcançado pela FenSeg, o que foi elo-
giado pelo Presidente, que agradeceu a participação do 
representante da Lupa.
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Prevenção e Combate à Fraude 
Presidente: Anderson Mendonça (SulAmérica)
Microsoft Teams 
Data: 01/10
Assuntos tratados:

> Relatos das Subcomissões: Assistência 24h, 
Automóvel, Patrimonial e Transporte;

> Assuntos Jurídicos; 

> Assuntos da GPCF;

> Assuntos gerais.

Riscos Patrimoniais Massificados
Presidente: Jarbas de Medeiros Baciano (Porto Seguro)
Microsoft Teams 
Data: 02/10
Assuntos tratados:

> CP 18/2020 – Comentários/ajustes finais;

> Avaliação do webinar sobre Seguro de Lucros 
Cessantes no Setor Elétrico Brasileiro; 

> Apresentação de Celso Azevedo, em 07 de outu-
bro, sobre “Análise das consequências da deci-
são do Tribunal de Londres sobre o ‘test case’ da 
Financial Conduct Authority do Reino Unido sobre 
a cobertura para COVID-19 nas apólices de lucros 
cessantes”;

> Discussão sobre os trabalhos em desenvolvimento; 

> Assuntos gerais.

Seguro Habitacional
Presidente: Lincoln Peixoto da Silva (Caixa Seguradora)
Microsoft Teams 
Data: 06/10
Assuntos tratados:

> Processo STJ - Recursos Repetitivos nºs 1.803.225/
PR e 1.799.288/PR - Fixação do termo inicial da pres-
crição em sinistros de Vício de Construção (contra-
tos ativos ou encerados / SFH); 

> Processo no STJ - Recurso Repetitivo nº 1.804.965/
SP – Decisão de cobertura de Vício de Construção 
pela Apólice Pública, Embargo de Declaração e o 
Risco de Afetação nas operações do SH-AM;

> Minuta de Contestação de Ações Judiciais contra o 
SH-AM (Vício de Construção);

> Resolução nº 382/2020 – status;

> SRO – status;

> Curso de Seguro Habitacional - andamento do 
projeto;

> Assuntos gerais.

Responsabilidade Civil Geral
Presidente interina: Lilian Greco (Mapfre)
Microsoft Teams 
Data: 08/10
Assuntos tratados:

> Consulta Pública nº 18/2020 – Sugestões que serão 
encaminhadas à Susep;

> Assuntos diversos.

Transportes
Presidente: Paulo Alves (Axa XL)
Microsoft Teams 
Data: 08/10
Assuntos tratados:

> Consulta Pública Susep nº 18/2020;

> Painel da Comissão da FenSeg no CIST;

> Ação Judicial – Justiça do Trabalho – Cadastro de 
Motoristas;

> Assuntos diversos. 

Comissões

Representantes nas Comissões Temáticas da CNseg: aprovada para representar a FenSeg na Comissão de 
Gestão de Riscos - Karina Nita (Chubb) no lugar de David Soares (Chubb) e, na Comissão Atuarial, Anderson 
Schuenke (Líder) no lugar de Anna Paula Almeida (Líder).

Pauta Deliberativa
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Seguros Gerais Afinidades
Presidente: Luis Henrique Meirelles Reis (Zurich Minas 
Brasil)
Microsoft Teams 
Data: 09/10
Assuntos tratados:

> Microsseguros;

> Resolução nº 382/2020 – finalização; 

> Assuntos gerais.

Assuntos Jurídicos
Presidente: Sylvia Rocha (SulAmérica)
Microsoft Teams 
Data: 09/10
Assuntos tratados:

> Recomendação da Subcomissão de PL – Propositura 
de ADI – VETO nº 17, de 2020, referente ao PL (AL) 
nº 633, de 2018, de autoria do Deputado Francisco 
Tenório;

> Decisão do TRT-4 - Seguradoras pagarão dano 
moral coletivo de R$ 1 mi por banco de dados ilíci-
tos de motoristas rodoviários;

> Assuntos gerais.

Seguro Rural
Presidente: Joaquim Neto (Tokio Marine)
Microsoft Teams 
Data: 15/10
Assuntos tratados:

> Subvenção Federal:
• Sugestões de alteração das regras do PSR para 

2021;
• Polígono e georreferenciamento;
• Mensagem do MAPA sobre corretores;
• Recursos PSR.

> Subvenção Estadual: Paraná e São Paulo;

> Instituto Pensar Agro;

> Relato sobre os GTs:
• Assuntos Susep;
• Equipamentos e Penhor Rural;
• Peritos Agrícolas; 
• Proagro; 
• RNS;
• Capacitação de Corretores;
• Base de Dados.

> Assuntos gerais.

Estratégica de Seguros Corporativos
Presidente: Luiz Felipe Smith de Vasconcellos (Tokio 
Marine)
Microsoft Teams 
Data: 20/10
Assunto tratado:

> Consulta Pública nº19/2020 - Seguros Patrimoniais.

Automóvel
Presidente: Walter Pereira (Zurich Brasil)
Microsoft Teams 
Data: 21/10
Assuntos tratados:

> Assuntos de sinistros/novo convênio Pátio RJ;

> Seguro Carta Verde;

> DPVAT: reporte do trabalho realizado;

> Atualização sobre as Consultas Públicas da Susep;

> Atualização sobre Juros Judiciais;

> Assuntos gerais.

Riscos de Engenharia
Presidente: Fábio Silva (Zurich Minas Brasil)
Microsoft Teams 
Data: 22/10
Assuntos tratados:

> CP nº 19/2020; 

> Apresentação dos trabalhos em desenvolvimento;  

> Assuntos gerais.

Riscos de Crédito e Garantia
Presidente: Roque Junior (Junto Seguros)
Microsoft Teams 
Data: 22/10
Assuntos tratados:

1ª parte Seguro de Crédito:

> Iniciativa APEX;

> GT Camex, seguros de Longo Prazo;

> Nova regulação de Grandes Riscos Susep; 

> Assuntos gerais;

2ª parte Seguro Garantia:

> Ofício endereçado à ANP – tratando da CP nº 
10/2020;



CNseg em ação

09VOLTAR

> Ofício Eletrônico nº 370/2020/GABIN/
SUPERINTENDENTE/SUSEP, resposta ao Ofício 
FenSeg nº 031/2018;

> GT Cosseguro atualização;

> SRO - atualização;

> MDR – Relatório do GT Multidisciplinar – ciência;  

> CP nº 18/2020 – finalização;

> Reunião com a Fenaber;

> Assuntos gerais.

Diretoria FenaPrevi
A Diretoria da Federação Nacional de Previdência Privada e Vida, presidida por Jorge Pohlmann 
Nasser, reuniu-se em 16 de outubro, de forma remota, para tratar, entre outros assuntos: 

Projeto relacionado à proposta de nova norma do 
Conselho Monetário Nacional, que trata da aplicação 
dos recursos garantidores das provisões; 

Desenvolvimento do mercado de rendas; 

Conselho de Recursos do Sistema Nacional de 
Seguros Privados, de Previdência Privada Aberta e de 
Capitalização - CRSNSP;

Invalidez Funcional Permanente por Doença (IFPD); 

Art. 16 da Lei nº 7.347/1985 (sentença civil nos limi-
tes da competência territorial);

Regulamentação da atuação das EAPCs com os 
Entes Federativos (EC 103).

Produtos por Sobrevivência  
(reunião extraordinária)

Presidente: João Batista Mendes (Zurich Santander)
Meio Remoto 
Data: 05/10
Assuntos tratados: 

> Desenvolvimento do mercado de rendas;

> Planos padrão; 

> Necessidade de Anuência Prévia do Participante.

Comunicação, Marketing e Eventos
Presidente: Henrique Dias (Seguros Unimed)
Vice-Presidente: Kelly Mitidiero (Mapfre)
Meio Remoto 
Data: 13/10
Assuntos tratados:

> Apresentação da agenda executiva da Federação;

> Plano de Comunicação; 

> Projeto SeguroCast CNseg.

Comissões

Gestora do SIDE
Presidente: Reginaldo Herreira Ferraz (Bradesco Vida 
e Previdência)
Microsoft Teams 
Data: 20/10
Assuntos tratados:

> Novo fluxo do SIDE;

• LGPD;

> Melhorias e Backlog.

Produtos por Sobrevivência
Presidente: João Batista Mendes (Zurich Santander)
Meio Remoto 
Data: 26/10
Assuntos tratados: 

> Desenvolvimento do mercado de rendas;

> Minuta de ofício sobre a anuência prévia do 
participante;

> Relato das discussões ocorridas no âmbito do IMK; 
e

> Resolução CNSP nº 382/2020.
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Assuntos Jurídicos
Presidente: Greicilane Ruas (Icatu)
Meio Remoto 
Data: 28/10
Assuntos tratados: 

> ITCMD;

> Assuntos em trâmite na esfera judiciária; 

> Projetos de Lei relacionados aos segmentos de 
previdência complementar aberta e seguros de 
pessoas; 

> VGBL.

Investimentos
Presidente: Vinicius Marinho Cruz (Bradesco)
Vice-Presidente: Jorge Ricca (BrasilPrev)
Meio Remoto 
Data: 29/10
Assuntos tratados: 

> Apresentação da B3 sobre ‘conta margem’;

> Reportes.

Diretoria FenaSaúde
A Diretoria da Federação Nacional de Saúde Suplementar, presidida por João Alceu Amoroso Lima, em 
21 de novembro, reuniu-se, por videoconferência, para tratar dos seguintes assuntos, entre outros:

Temas regulatórios; Temas jurídicos.

Comissões

Contábil
Presidente: Haydewaldo Chamberlain (Bradesco)
Microsoft Teams 
Datas: 08 e 14/09
Assuntos tratados:

> Reflexos contábeis nas Demonstrações Financeiras, 
em virtude da não aplicação de reajustes de prê-
mios/mensalidades, conforme decisão da ANS;

> Atualização sobre PLP 170/20 (ISS).

Assuntos Assistenciais
Presidente: Thaís Jorge Silva (Bradesco Saúde)
Microsoft Teams 
Data: 08/09
Assuntos tratados:

> Notificação de Investigação Preliminar - testes 
sorológicos;

> Resolução Normativa 424 - Junta médica e 
Odontológica;

> Transtorno do Espectro Autista;

> Terapia gênica Zolgensma®;

> Banco de Dados de Produtos para Saúde;

> Consulta Pública Rol 2021;

> Projetos de Lei.

Jurídica
Presidente: Carlos Ernesto Henningsen (Golden Cross)
Microsoft Teams 
Data: 10/09
Assuntos tratados:

> Suspensão de Reajuste pela ANS;

> STF: Irretroatividade da Lei nº 9.656/98 e 
Irretroatividade do Estatuto do Idoso;
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> STJ: Extra-Rol e Novas Controvérsias: (i) prótese ou 
órtese; (ii) cirurgia plástica pós-bariátrica; (iii) trata-
mento multidisciplinar e outras terapias a paciente 
portador de transtorno do espectro autista (TEA);

> Autismo;

> Sindicato: contratação de Plano Odontológico;

> Ações Diretas de Inconstitucionalidade – Covid 
(atualização).

GT COPISS
Presidente: Jansen N. Pereira (FenaSaúde)
Microsoft Teams 
Data: 11/9
Assuntos tratados:

> Informações do Padrão TISS – LGPD; 

> GT de Conteúdo e Estrutura – 04/09/20;

> GT Segurança e Privacidade – 18/09/20;

> Tabela de Materiais e OPME (Tabela19); 

> Reunião CTEC;

> Indicadores, CPF e nome social;

> GT de Conteúdo e Estrutura (próxima reunião 
18/09/20).

Relacionamento com Prestadores
Presidente: Tereza Villas Boas (SulAmérica)
Microsoft Teams 
Data: 14/09
Assuntos tratados:

> Redimensionamento de rede;

> Incorporação dos exames ao rol de procedimentos;

> Consulta Pública nº 79;

> LGPD;

> Revisão de pautas em andamento.

Ética
Presidente: Erika Fuga (SulAmérica)
Microsoft Teams 
Data: 16/09 
Assunto tratado:

> Temas apresentados pelas associadas em rela-
ção aos principais procedimentos auditados pelas 
operadoras.

Técnica de Saúde 
Presidente: Luiz Celso Dias Lopes (Notredame/
Intermédica)
Microsoft Teams 
Data: 22/09
Assuntos tratados:

> Suspensão dos Reajustes;

> NIPs;

> Atualização das discussões do GT SUS;

> Atualização das discussões do GT NTRP;

> Extrapauta – ANS Digital.

Odontologia
Presidente: Roberto Seme Cury (Odontoprev S/A)
Microsoft Teams 
Data: 24/09
Assuntos tratados:

> Obrigatoriedade de inscrição da OPS no CRO (MG e 
ES);

> Diretrizes de Utilização;

> Junta odontológica;

> Lei 11.735/2020;

> Projetos de Lei.

Comunicação 
Presidente: Ranny Alonso (Amil)
Microsoft Teams 
Data: 29/09
Assuntos tratados:

> Preparação para o 4º Encontro de Comunicação da 
Saúde Suplementar;

> Apresentação e discussão sobre a formatação do 
evento;

> Apresentação das demandas de Comunicação.
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Participação da FenaSaúde em eventos do setor

Workshop Revisão do Decreto do 
Serviço de Atendimento ao Consumidor
Tema: Fala dos reguladores e do setor regulado: partici-
pação na revisão do decreto
Palestrante: Vera Valente
Data: 1º/10/2020

1º Encontro Virtual da CMB: 2020 que 
ano foi esse?
Painel: “A pandemia e o impacto econômico e regulató-
rio para as operadoras de planos de saúde”
Palestrante: João Alceu A. Lima
Data: 08/10/2020

Live lançamento livro: A culpa é do 
dono - custos dos planos de saúde 
empresariais
Autor: Adriano Londres
Debatedor: João Alceu A. Lima
Data: 13/10/2020

Fórum MDHEALTH 
Tema: Decisões estratégicas que impactam as incor-
porações nos sistemas público e privado e o futuro da 
incorporação das novas tecnologias
Palestrante: Vera Valente
Data: 14/10/2020

29º Congresso FEHOSP: Gestão na Saúde 
Filantrópica - Descontruindo mitos, con-
solidando verdades
Tema: Análise crítica e proposta para um modelo 
sistêmico
Palestrante: Vera Valente
Data: 21/10/2020

Diretoria FenaCap
A reunião da Diretoria da Federação Nacional de Capitalização, presidida por Marcelo Farinha, em 21 
de outubro, tratou dos seguintes assuntos, entre outros:

Informações consolidadas FenaCap: SCD - apro-
vada a suspensão do envio de dados das associadas 
para o sistema SCD e a eliminação do processo de 
consolidação.

Comissão de Administração e Finanças:  Reavaliação 
- aprovada pela Diretoria ampliação do escopo da 
referida Comissão, agregando assuntos relevantes, 
tais como financeiro e de risco.

Deliberações

Conselho de Ética: aprovada a substituição do Sr. 
José Maria Corsi pelo Sr. Antônio Gustavo Matos do 
Vale, atualmente ocupando a posição de Presidente 
da Brasilcap, no Conselho de Ética da CNseg.

Indicação de membros para Comissões Temáticas 
da CNseg: aprovada a substituição de André Sotnik 
por Américo Jose Marques Alves Pinho como repre-
sentante da FenaCap na Comissão de Gestão de Risco 
da CNseg.
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Comissões

Comunicação
Presidente: Roberta Andrioli (Brasilcap)
Microsoft Teams
Data: 08/10
Assuntos tratados:

> Renovação/contratação da agência de publicidade;

> Relato CCM;

> Participação da Capitalização no trabalho realizado 
pelo GT Segurês da Comissão de Inteligência de 
Mercado CNseg.

Produtos, Atuarial e de Tecnologia
Presidente: Natanael Castro (Icatu Capitalização)
Microsoft Teams
Data: 14/10
Assuntos tratados:

> Apresentação PIX;  

> Lista de prioridades e discussão de assuntos a serem 
levados à Susep;   

> Relato CPTI e CAT.

Jurídica e de Controles Internos 
Presidente: Simone Moregola  
(Liderança Capitalização) 
Microsoft Teams 
Data: 26/10 
Assuntos tratados: 

> Relato do GT de PLs; 

> Lei n° 14010 de 10/06/2020;

> Report do GT Lavagem de Dinheiro; 

> Report reunião Susep de 15/10. 

Administração e Finanças 
Presidente: Katia Varges (Icatu Capitalização) 
Microsoft Teams
Data: 30/10 
Assuntos tratados: 

>  Consulta Pública nº 21/2020 (altera a Resolução 
CNSP nº 321/15) e nº 22/2020 (altera a Circular 
Susep nº 517/15);

> Relato dos membros da CAFIS/CNseg;

> Relato dos membros da CINV/CNseg;

> Relato do GT Multidisciplinar - CP nº ° 17/2020 - 
Dívida Subordinada.

Alinhamento sobre LGPD: a Diretoria tomou conhe-
cimento da minuta do relatório de alinhamento para o 
processo de intermediação e cumprimento à Lei Geral 
de Proteção de Dados (LGPD), que será apresentada 
ao Conselho Diretor da CNseg para aprovação. O tra-
balho foi realizado em conjunto com a CNseg, as 
Federações e a Fenacor. 

Proposta de ajuste CMN nº4.444: dado conheci-
mento à Diretoria sobre o Relatório Final da 1ª Fase do 
Projeto de Nova Norma de Investimentos elaborado 
pela EY.

Conhecimento

Temas relevantes: comentados os temas relevantes 
que estão sendo tratados no âmbito da Susep, da 
CNseg e do Congresso que afetam o mercado de 
capitalização.

Execução orçamentária: apresentadas receita e des-
pesas da Federação de janeiro a setembro de 2020.

Dados estatísticos do mercado de capitalização: 
apresentados os dados estatísticos da Susep de 
agosto/2020.

Atas Comissões Técnicas: informados sobre os 
assuntos discutidos nas Comissões Técnicas da 
FenaCap.
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A Diretora de Relações de Consumo e Comunicação da 
CNseg, Solange Beatriz Palheiro Mendes, participou, em 
1º de outubro, do webinar promovido pela Secretaria 
Nacional do Consumidor (Senacon) para tratar da revisão 
do Decreto nº 6.523/2008, o qual  fixou as normas gerais 
para os SACs (Serviços de Atendimento ao Consumidor).  

O evento foi aberto pela Secretária da Senacon, Juliana 
Oliveira Domingues, seguida pelo ex-Secretário da 
Senacon e membro do Conselho Nacional de Defesa 
do Consumidor, Luciano Timm, que fez uma síntese da 
proposta: foco em reclamações e cancelamentos, acesso 
multicanal, telefone apenas para emergência e baixa 
renda, identificação de causa raiz, transparência, acessibi-
lidade e gratuidade, e  indicadores de efetividade a serem 
formulados pela Senacon ou Reguladores.

O webinar também contou com a participação do Diretor 
do Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor 
(DPDC), Pedro Aurélio de Queiroz Pereira da Silva (mode-
rador), e de Rodrigo Rodrigues, da Casa Civil, além de 
representantes de setores econômicos  - como CNseg, 
FenaSaúde e Febraban -, e de reguladores - como a ANS, 
Anac e Anatel. 

A consultora Amélia Regina Alves, responsável por coor-
denar a pesquisa sobre o canal de atendimento, para 
subsidiar o projeto de revisão do Decreto, informou 
que o objetivo foi conhecer o que diz a sociedade, por 
meio da coleta de dados de forma crível, destacando 

CNseg participa de debate 
organizado pela Senacon para  
revisão do Decreto dos SACs

Notícias
a importância dada às questões de regionalidade e de 
nível de escolaridade dos consultados. Apesar da grande 
diversidade de respostas, a pesquisa aponta que 78% 
preferem os atendimentos feitos pelo meio digital e 39% 
reconhecem que as empresas atendem às expectativas.

Tendo também a redução da judicialização como uma 
das principais metas da revisão do Decreto, o relatório da 
pesquisa sugere, entre outros pontos, a inclusão de mul-
ticanais de atendimento e uma gestão da resolutibilidade 
em nível de eficiência e eficácia.  

A Diretora da CNseg, Solange Beatriz, por sua vez, após 
manifestar o reconhecimento do seu apreço histórico 
pelo tema dos direitos do consumidor, deu conhecimento 
de quem é a CNseg e como suas atividades são desen-
volvidas, em especial, as relativas aos temas da proteção 
do consumidor e da Ouvidoria, para os quais têm comis-
sões temáticas específicas. Ela fez referência ao contato 
frequente entre a CNseg e as entidades que vocalizam 
os interesses dos consumidores, na busca constante pelo 
aperfeiçoamento dos produtos e das relações empresa/
cliente. Solange Beatriz citou como exemplo a realização 
periódica dos Colóquios de Proteção do Consumidor de 
Seguros, que contam com a participação dessas duas 
comissões e de representantes das Federações associa-
das e dos Procons.

A Diretora também informou que 97% de todas as 
demandas que passam pelas ouvidorias do setor segu-
rador são finalizadas sem que haja necessidade de segui-
rem para outras instâncias, como Susep e Judiciário, e 
que, “no site Consumidor.gov, apesar de representar-
mos mais de 10% das empresas cadastradas na plata-
forma, o número de reclamações do setor não passa 
de 1%”. Em seguida, ela apresentou as contribuições da 
CNseg para o estudo, já encaminhadas à Senacon, as 
quais tiveram como motivação, não só resguardar os 
aspectos de segurança, como também propiciar maior 
efetividade. São elas:

• limitar as informações prestadas no SAC àquelas que 
são públicas, dos produtos, serviços e canais ofereci-
dos pela empresa;

• possibilitar a solicitação de dados do consumidor 
pelos atendentes, para efeito de garantia do contato; 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2008/decreto/d6523.htm
https://www.consumidor.gov.br/pages/principal/?1601657140407
https://youtu.be/wAiF8B0hpKI
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• reduzir o horário obrigatório do SAC para entre 8h 
e 20h, com a utilização de outros canais fora desse 
horário; 

• possibilitar a transferência de ligação para os casos de 
necessidade de atendimento mais especializado; 

• fornecer canais alternativos ao telefone adaptado para 
o atendimento de pessoas com deficiência auditiva, 
por não ser praticamente utilizado. 

Assista à íntegra do evento clicando aqui.

A exigência de registro eletrônico de operações a par-
tir de novembro precisa de ajustes para superar as pre-
ocupações do setor que podem reduzir a segurança 
jurídica, a confiança operacional e afetar custos na sua 
adesão ao Sistema de Registro de Operações (SRO).  As 
propostas de ajustes estão listadas em correspondên-
cia da Confederação Nacional das Seguradoras enviada 
à Superintendência de Seguros Privados. “Em que pese 
reconhecer alguns aspectos positivos sob a ótica do 
regulador, não podemos deixar de consignar que avan-
çar em ambiente de tamanha insegurança, sem clareza, 
e definição de questões que consideramos básicas, em 
um projeto de grande envergadura, parece-nos arris-
cado. Um risco que certamente é consequência de um 
pecado original que sempre pontuamos, qual seja, o de 
trazer para o seio do setor de seguros entidades estra-
nhas ao Sistema Nacional de Seguros Privados e, por isso 
mesmo, não reguladas, supervisionadas ou fiscalizadas 
pela Susep. Isso sem falar que não há o amparo de uma 
lei que estabeleça a obrigatoriedade do registro eletrô-
nico de operações de seguros, previdência, capitalização 
e resseguros, a exemplo do que ocorre em outros mer-
cados”, afirma o Presidente da CNseg, Marcio Coriolano.

No comunicado, a CNseg lista pontos que merecem um 
olhar atento do órgão de supervisão e fiscalização para 

CNseg sustenta que são necessários 
aperfeiçoamentos no Sistema de 
Registro de Operações (SRO)

ampliar a segurança do setor de seguros. Alerta-se para 
definições sobre a política de segurança e preservação 
do sigilo das informações; sobre trocas de informações 
entre as registradoras; da definição de critérios, pela 
Susep, de identificação de operações atípicas a cargo das 
registradoras e sobre mecanismos que incentivem a con-
corrência entre as registradoras. Ressalta-se ainda que as 
seguradoras já arcam com a taxa de fiscalização, institu-
ída por lei, e terão que ser adicionalmente oneradas com 
o preço que for delas cobrado pelas registradoras, sem 
se vislumbrar maiores vantagens para os consumidores, 
que, ao cabo de contas, sustentam todo o sistema.

Por fim, é importante que a Susep defina quais relató-
rios, além dos quadros estatísticos FIP, deverão ser for-
necidos pelas registradoras, a fim de que se alcance a 
propalada redução dos custos regulatórios e maior pre-
visibilidade quanto aos esforços necessários para reali-
zação do projeto. Todas as observações do setor deve-
riam ter sido contempladas nos termos da convenção, 
instrumento que estabelece regras específicas para a 
interoperabilidade entre os sistemas de registro e para 
a prestação de informações à Susep, a ser firmada entre 
as registradoras ou, mais adequadamente, incorporadas 
por meio de ato normativo próprio para dar segurança 
jurídica e operacional a seguradoras, entidades abertas 
de previdência complementar, empresas de capitalização 
e resseguradoras.

Pelo cronograma estabelecido no chamado “Termo de 
Adesão”, documento cuja assinatura é condição necessá-
ria para o credenciamento de uma registradora perante 
a Susep, as registradoras tiveram até o dia 2 de outubro 
para celebrar a convenção. Já as seguradoras deverão 
começar a registrar as operações, inicialmente apenas a 
do Seguro Garantia, no SRO em novembro. O registro de 
todas as modalidades de contratos de seguros, previdên-
cia complementar aberta, capitalização e resseguros será 
finalizado no prazo de três anos. Três registradoras, B3, 
CERC e CSD, estão credenciadas, e com seus sistemas de 
registro homologados pela Susep.

https://youtu.be/wAiF8B0hpKI
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A guinada digital do setor, o papel do seguro na pro-
teção dos mais variados riscos em tempos de enormes 
incertezas e infortúnios provocados pela pandemia, a 
condição de destacado investidor institucional, além 
de dicas de coberturas relevantes para cada estágio 
da vida das pessoas, foram alguns dos temas abor-
dados pelo Presidente da Confederação Nacional das 
Seguradoras (CNseg), Marcio Coriolano, em entrevista 
às jornalistas Mara Luquet e Myrian Clark,  em 2 de 
outubro, no programa “Almoço do Mynews”, veicu-
lado pelo Canal Mynews (YouTube).

Marcio Coriolano disse que as inovações tecnológicas 
fazem parte da rotina do setor há alguns anos, permi-
tindo que o processo ocorresse sem sobressaltos na 
fase de restrição da mobilidade para conter a dissemi-
nação da pandemia. “Uma semana após a declaração da 
pandemia, a grande maioria dos funcionários das segu-
radoras estava em home office. Demonstramos que 
o setor de seguros não é obsoleto”, afirmou ele, para 
quem a pandemia apenas acelerou práticas tecnológi-
cas que já estavam incorporadas pelo setor segurador.

Para o Presidente da CNseg, as inovações são necessá-
rias para melhorar a jornada do cliente, cada vez mais 
refratário à burocracia e à morosidade. Ao mesmo 
tempo, permitem que os clientes mais previdentes e 
cautelosos recorram à compra à distância das mais 

variadas coberturas, ampliando a gama de proteção 
para os tempos de grandes incertezas e adversidades.

Marcio reconheceu, contudo, que o brasileiro ainda 
não consome muito seguro, mas que a pandemia des-
pertou um sentimento inédito de aversão ao risco iné-
dito. A certa altura, ele deu algumas dicas que deve-
riam estar no radar das pessoas, como o seguro edu-
cação para que os filhos possam prosseguir estudos 
em escolas privadas no caso de morte ou invalidez 
dos responsáveis. Segundo ele, tem o seguro de Vida 
e de Saúde após o casamento, para amparar a família 
e filhos em caso de infortúnio, além do seguro Auto e 
Residencial para a fase de aquisição de patrimônio. E, 
sempre, os planos de previdência privada para permitir 
a acumulação de rendas para o futuro.

Assista ao programa na íntegra clicando aqui.

Seguro figura no cardápio  
do “Almoço do Mynews”

Uma alta de 7,3% no comparativo mensal de 2020 versus 
2019, elevando a receita para R$ 25,7 bilhões em agosto 
(sem Saúde e DPVAT), manteve a produção de prêmios 
em elevado patamar (foi o segundo melhor resultado 
mensal no ano), acumulando R$ 173,4 bilhões, em oito 
meses, apenas 0,8% negativo se comparado ao mesmo 
período de 2019. Permanece o desempenho heterogêneo 
entre os segmentos e ramos de seguros, acompanhando 
as preferências de proteção no atual cenário econômico. 
Dessa forma, nesses oito meses confirma-se uma maior 
evolução do segmento de Danos e Responsabilidades 
(2,7%), decréscimo de 1,8% no segmento de Cobertura 
de Pessoas, e queda de 4,9% dos Títulos de Capitalização.  

Setor segurador mantém patamar 
elevado de arrecadação Resultado: a queda geral de 0,8% até agosto é menor 

que os 2,1% acumulados até julho. 

Em editorial na Conjuntura CNseg nº 30, o Presidente 
da CNseg, Marcio Coriolano, assinala que o setor deve 
ter no radar três variáveis estatísticas para antever o 
fechamento anual. A primeira é a taxa no mês-contra-
-mês anterior, que deve avançar à medida que a pande-
mia ceda. Seguida pela variação mês-contra-mês do ano 
anterior, com propensão à baixa variação, porque em 
2019 houve evolução consistente de prêmios, particular-
mente no segundo semestre. Por fim, o comportamento 
da taxa acumulada do ano contra o do ano anterior, que 
tende também a ter variação com viés de alta moderada, 
pelo mesmo motivo da base de comparação.

https://www.youtube.com/watch?v=yrCwMCAXjoA
https://cnseg.org.br/publicacoes/conjuntura-cnseg-n30.html
http://www.youtube.com/watch?v=yrCwMCAXjoA
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Confirma-se que o seguro de Automóveis continua a 
influenciar a falta de retomada mais significativa do seg-
mento de Danos e Responsabilidades. Nos oito meses, 
a queda da arrecadação do ramo Automóvel, a principal 
carteira do segmento, foi de 5,1%, com sua receita tota-
lizando R$ 22,5 bilhões. Outros ramos, entretanto, aju-
daram o segmento de Danos e Responsabilidades. Entre 
os exemplos, os seguros de Marítimos e Aeronáuticos 
(39,6%), Rural (27,7%), Grandes Riscos (27,3%) e 
Responsabilidade Civil (18,5%). Mas tais ramos ainda 
têm pouca expressão em termos de market share, res-
pondendo por 5,4% no período. Automóveis, por exem-
plo, detêm 13% de participação do mercado. 

No segmento de Pessoas, o VGBL, o de maior market 
share, registra queda de 3% no ano até agosto, com R$ 
70,99 bilhões arrecadados. Já os seguros de Vida Risco 
(coberturas de morte, invalidez e doenças) alcançaram 
alta de dois dígitos (10,8%), movimentando R$ 12,8 
bilhões em prêmios. “Isso demonstra a crescente aver-
são ao risco da pandemia”, afirma Marcio Coriolano.

Na variação de 12 meses móveis, a melhor medida 
tendencial, a taxa de agosto recuou para 3,7% (contra 
os 4,1% de julho), mas o ritmo de desaceleração foi 

menor. Esse desempenho poderá contribuir para man-
ter a taxa setorial anualizada estabilizada, algo entre 
3,5% e 4%, se a receita de setembro permanecer pró-
xima dos R$ 25,7 bilhões. 

Em relação ao comportamento da sinistralidade compa-
rada nos oito meses de 2019 e 2020, os números revelam 
redução no segmento de Danos e Responsabilidades, de 
53,4% para 48,8%, em virtude da redução de acidentes e 
roubos no ramo de Automóveis. No ramo de Vida Risco, 
a sinistralidade agravou-se de 26% para 27,9%, dado o 
aumento dos óbitos e eventos de invalidez e doenças.  

Leia a Conjuntura CNseg nº30 na íntegra.

“O ano de 2020 foi muito rico em questões regulatórias, 
com a Susep causando uma verdadeira revolução”, afir-
mou a Diretora de Relações de Consumo e Comunicação 
da CNseg, Solange Beatriz Palheiro Mendes, na abertura 
de mais uma edição do “CNseg Webinars”, realizada em 7 
de outubro, tendo como tema: “O Novo Marco Regulatório 
de Conduta e Atendimento e o Papel das Ouvidorias de 
Seguros”. O evento contou também com a participação do 
Diretor da Superintendência de Seguros Privados (Susep), 
Rafael Scherre; do Presidente da Comissão de Ouvidoria 
da CNseg, Silas Rivelle; da Diretora de Comunicação e 
Experiência do Cliente da Caixa Seguradora, Sany Silveira; 
da Ouvidora da Seguradora Líder, Gisele Garuzi; e da con-
sultora de Relações de Consumo Maria Stella Gregori.   

Solange Beatriz se referia, principalmente, à Resolução 
CNSP nº 382/2020, que dispõe sobre princípios a serem 

CNseg debate novo marco regulatório 
da Susep e o ganho de relevância  
das Ouvidorias no processo

observados nas práticas de conduta adotadas pelas 
seguradoras no que se refere ao relacionamento com 
o cliente, e à Circular Susep nº 613/2020, que define 
a plataforma Consumidor.gov como canal oficial para 
registro e tratamento das reclamações dos consumidores 
de seguro.  

Segundo a Diretora da CNseg, a Resolução CNSP eviden-
cia princípios como ética, responsabilidade, transparên-
cia, boa-fé objetiva, entre outros, para reger a relação 
entre empresas, intermediários e consumidores durante 
todo o ciclo de vida dos produtos, considerada por ela 
como algo bastante positivo. Já a Circular da Susep, tam-
bém elogiada por Solange Beatriz, fortalece ainda mais as 
ouvidorias, colocando-as como responsáveis pelo geren-
ciamento do conteúdo transmitido ao canal Consumidor.
gov, contribuindo para a mitigação de conflitos e redu-
ção da judicialização.  

Confira a cobertura completa no portal da CNseg.

https://cnseg.org.br/publicacoes/conjuntura-cnseg-n30.html
https://www.editoraroncarati.com.br/v2/Diario-Oficial/Diario-Oficial/RESOLUCAO-CNSP-N%C2%BA-382-DE-04-03-2020.html
https://www.editoraroncarati.com.br/v2/Diario-Oficial/Diario-Oficial/RESOLUCAO-CNSP-N%C2%BA-382-DE-04-03-2020.html
https://www.in.gov.br/web/dou/-/circular-n-613-de-11-de-setembro-de-2020-278151812
https://www.consumidor.gov.br/pages/principal/?1602094142689
https://cnseg.org.br/noticias/cnseg-discute-novo-marco-regulatorio-da-susep-e-ganho-de-relevancia-das-ouvidorias-no-processo.html
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Neste desafiador ano de 2020, quando o Prêmio 
Antonio Carlos de Almeida Braga completa 10 anos de 
existência, a pandemia que o Brasil e o mundo enfren-
tam nos obrigaram a realizar algumas alterações na 
edição. Assim, os projetos desenvolvidos ao longo do 
próximo ano também poderão participar, visto que as 
inscrições se estenderão até 27 de setembro de 2021. A 
premiação ocorrerá em 2021. 

Desde o seu lançamento, já concorreram ao Prêmio 695 
projetos que contribuíram para estimular o trabalho em 
equipe, promover a melhoria do atendimento ao cliente, 
gerar maior eficiência aos negócios de seguradoras, cor-
retoras, prestadores de serviços e toda a cadeia produ-
tiva do mercado segurador.  

Sinônimo de prestígio profissional por reconhecer a 
capacidade criativa dos securitários, corretores de segu-
ros e prestadores de serviços que contribuem com a ino-
vação, o Prêmio da CNseg busca despertar a capacidade 
de adaptação às mudanças, que ocorre em ritmo cada 
vez mais acelerado.  

A premiação oferece aos vencedores R$ 30 mil, R$ 15 mil 
e R$ 10 mil para os primeiros, segundos e terceiros colo-
cados em cada uma das três categorias, respectivamente, 
totalizando R$ 165 mil.  

Acesse o site do Prêmio Antonio Carlos de Almeida 
Braga de Inovação em Seguros, veja o cronograma, 
leia o regulamento, avalie se o seu projeto se adequa às 
regras do Prêmio e participe, contribuindo para transfor-
mar os desafios em oportunidades para a sua empresa e 
para o setor segurador. 

Prêmio Antonio Carlos de Almeida 
Braga de Inovação em Seguros já  
está com as inscrições abertas

As recentes notícias relacionadas à pressão de preços, 
tendo como pano de fundo a longa história do Brasil 
envolvendo a inflação, acenderam a luz amarela para 
alguns analistas de mercado em relação à possibilidade 
de escalada de preços, razão pela qual a CNseg reali-
zou, em 22 de outubro, mais um webinar da série CNseg 
Webinars, tendo como tema: “Inflação: há algo com o 
que se preocupar?” 

O webinar, moderado pelo Presidente da Confederação 
Nacional das Seguradoras, Marcio Coriolano, contou 
com a participação do Professor de Economia e Decano 
do Centro de Ciências Sociais da Puc-RJ, Luiz Roberto 
Cunha; do Diretor Financeiro do Grupo Bradesco 
Seguros, Vinicius Cruz; da Estrategista-Chefe da área de 
Investimentos da MAG Investimentos, Patrícia Pereira; e 
da Economista Chefe da Icatu Seguros, Victoria Werneck.  

O Presidente da CNseg lembrou que a inflação só come-
çou a ser debelada no Brasil após 1995, com o Plano 
Real, beneficiando principalmente os mais pobres, que 
tinham suas rendas sistematicamente corroídas, mas 
beneficiando também o setor segurador, pois seus 
investimentos em garantias de riscos necessitavam de 
um ambiente de estabilidade. Setor que atualmente 
possui R$ 1 trilhão e 260 bilhões em reservas para 
garantir os compromissos com seus segurados, repre-
sentando aproximadamente 27% da dívida pública bra-
sileira. Segundo Coriolano, foi a estabilidade de preços 
que propiciou salto da proteção dos seguros, hoje atin-
gindo perto de 3,7% do PIB nacional.

Veja no portal da Confederação a cobertura completa 
do webinar.

Setor está atento à inflação, mas o 
principal é o déficit fiscal, concordam 
os participantes do webinar da CNseg

D:\Design\Downloads\premioseguro.com.br
https://cnseg.org.br/noticias/setor-esta-atento-a-inflacao-mas-o-principal-e-o-deficit-fiscal-concordam-os-participantes-do-webinar-da-cnseg.html
https://cnseg.org.br/noticias/setor-esta-atento-a-inflacao-mas-o-principal-e-o-deficit-fiscal-concordam-os-participantes-do-webinar-da-cnseg.html
D:\Design\Downloads\premioseguro.com.br
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O jornal Folha de S. Paulo publicou em 12 de outubro um 
caderno especial sobre o setor segurador. Na publicação, 
o Presidente da CNseg, Marcio Coriolano, aponta que, 
segundo dados da Susep, na comparação entre agosto 
de 2019 e de 2020, o setor alcançou um desempenho 
melhor que os demais setores da economia. Segundo 
Coriolano, isso se deve, em parte, ao reconhecimento da 
sua importância e resiliência, mostradas especialmente 
durante a pandemia do novo coronavírus. 

Na matéria sobre novos riscos e novos meios de prote-
ção, o Presidente da CNseg defende que, apesar de o 
tema dos seguros contra riscos cibernéticos ainda ser 
novo para o setor de seguros no Brasil, há uma grande 
oportunidade de crescimento da modalidade, visto que, 
como afirmou, “ficou claro que os meios de comunica-
ção remotos vieram para ficar, com pandemia ou sem 
pandemia, mostrando que são veículos importantes 
para facilitar o trabalho em geral”. 

Sobre os seguros de pessoas que, no acumulado do 
ano, até agosto, registraram prêmios diretos de R$ 
28,88 bilhões, representando uma evolução de 1,2% em 

CNseg é destaque em caderno 
especial da Folha de S. Paulo

A  economia brasileira e o desempenho do setor segura-
dor são temas da edição 31 da Conjuntura CNseg, que 
dá sequência aprofundada e ampliada ao Editorial sobre 
os dados de agosto, já publicados na Conjuntura nº 30. 
O cenário ainda é de enormes incertezas, mas o ritmo 
de gradual recuperação da atividade econômica, a par-
tir da flexibilização das regras de mobilidade, colabora 
para alguma recuperação das perdas de prêmios ocorri-
das, sobretudo em abril e maio, meses de impacto mais 
agudo da crise epidemiológica.

A alta de 7,3% no comparativo mensal de 2020 contra 
2019 elevou a receita de agosto para R$ 25,7 bilhões, o 
segundo melhor resultado mensal no ano, acumulando 
R$ 173,4 bilhões em oito meses, apenas 0,8% negativo se 
comparado ao mesmo período de 2019.

Conjuntura CNseg aprofunda  
análise sobre seguro e economia 
brasileira com dados até agosto

Permanece o desempenho heterogêneo entre os dife-
rentes segmentos e ramos de seguros, acompanhando 
as preferências de proteção no atual cenário econômico. 
Dessa forma, nesses oito meses, confirma-se a maior 
evolução do segmento de Danos e Responsabilidades 
(2,7%), decréscimo de 1,8% no segmento de Cobertura 
de Pessoas e queda de 4,9% dos Títulos de Capitalização. 
Resultado: a queda geral de 0,8% até agosto é menor 
que os 2,1% acumulados até julho. O resultado do ano 
fortalece a perspectiva de que o setor poderá alcançar 
uma expansão nominal positiva de prêmios em 2020.

No plano macroecômico, o Brasil recupera-se de forma 
contínua, ainda que de maneira desigual entre os setores. 
A produção industrial cresceu 3,2% em agosto em rela-
ção a julho, quarta alta consecutiva do indicador, o que 
ainda não recupera as perdas observadas entre março e 
abril. No ano, o acumulado é uma queda de 8,6% e, em 12 
meses, a queda é de 5,7%. Em comparação com agosto 
de 2019, ainda há queda, de 2,7%. No mesmo mês, a PMC 

relação a 2019, Coriolano disse que “o crescimento se 
explica pela relevância, ainda maior no contexto de pan-
demia, dos seguros de vida risco, que cobrem, em sua 
maioria, morte, invalidez e doença”. 

Também foram ouvidos pelo caderno especial sobre 
seguro o Presidente da Porto Seguro, Roberto Santos; 
o CEO da MAG Seguros, Helder Molina; o Presidente da 
Tokio Marine, José Adalberto Ferrara; o Presidente da 
Icatu Seguros, Luciano Snel; o CEO da Youse, Marcos 
Centin Dornelles; o CEO Latin America da SwissRe, 
Angelo Colombo, e o Vice- Presidente de Seguros da 
Porto Seguro, Marcelo Picanço.

Clique aqui e confira o caderno especial completo.

https://midias.cnseg.org.br/data/files/5D/81/E0/F5/6632571029E24F473A8AA8A8/Caderno Especial Seguros Folha.pdf
https://cnseg.org.br/publicacoes/conjuntura-cnseg-n-31.html
https://cnseg.org.br/publicacoes/conjuntura-cnseg-n30.html
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O Presidente da Confederação Nacional das Seguradoras 
(CNseg), Marcio Coriolano, participou, em 19 de outubro, 
do “Seminário de Inovação” promovido pela Escola de 
Negócios em Seguros (ENS). O evento marcou a inau-
guração da “Sala do Futuro”, iniciativa da ENS que pro-
porciona um espaço de ensino dotado de tecnologia de 
ponta dispondo de múltiplos recursos e ferramentas para 
aulas remotas e presenciais.

A data escolhida para o lançamento, 19 de outubro, 
celebrou o Dia Nacional da Inovação e este ano mar-
cou também a comemoração ao Dia do Securitário. “O 
lançamento da ‘Sala do Futuro’ é um evento paradig-
mático da capacidade de mudança do setor e o coro-
amento do reposicionamento estratégico da Escola 
(ENS), que sempre respondeu rapidamente às trans-
formações na área de seguros”, destacou Coriolano em 
sua participação no Seminário. 

Sala do Futuro expressa a 
capacidade de inovação do setor 
de seguros, afirma Coriolano

Segundo o Presidente da CNseg, “definir inovação é 
um desafio, uma vez que o conceito não possui um 
único significado”. E acrescentou: “Não é invenção, não 
é ineditismo, não é genial, porque, às vezes, é muito 
simples. Para falar a verdade, nem sempre é novo. 
Inovar, então, pode ser um pouco de cada uma das 
acepções a ela atribuídas, desde que se criem estraté-
gias ou soluções para melhorar uma lei, uma ideia, um 
serviço, um produto”. 

Marcio Coriolano destacou ainda: “A Escola de Negócios 
em Seguros é um patrimônio importantíssimo do mer-
cado segurador. E por ela temos que zelar. Hoje e sem-
pre. Uma Escola sempre capaz de se reinventar, para 
responder às mudanças velozes deste nosso mercado, 
projetando no futuro a sua contribuição para a formação 
e desenvolvimento dos recursos humanos de um seg-
mento essencial para a sociedade e para o País”. 

Para Coriolano, “o lançamento da ‘Sala do Futuro’ pela 
ENS é o coroamento do reposicionamento estratégico 
da Escola, proposto por Tarcísio Godoy e equipe, e aco-
lhido com entusiasmo pelo Conselho de Administração, 
do qual tenho a honra de integrar”.

– A inovação passou a ser o nosso mantra maior, hoje 
expresso pela inauguração desta dependência fantás-
tica, acompanhada do lançamento de uma obra seminal 
de propostas inovadoras para o nosso segmento eco-
nômico. É um belo presente para o Dia dos Corretores, 
que já comemoramos recentemente, e para o Dia dos 
Securitários, que hoje estamos comemorando – afirmou.

mostrou que as vendas do varejo, ainda impulsionadas 
pelo Auxílio Emergencial, prorrogado até dezembro 
deste ano, com o valor de R$300 a partir de setembro, 
e pelo deslocamento de gastos dos serviços, continuam 
a crescer com força e já se encontram em níveis supe-
riores aos do período pré-pandemia. O volume de ven-
das no varejo ampliado (que inclui as vendas de veículos, 
motos, partes e peças e de materiais de construção) cres-
ceu 4,6% no mês e variou 3,9% na comparação com o 
mesmo mês do ano passado. Apesar disso, há riscos no 
caminho, como a fragilidade fiscal, que pode afugentar 
investidores e inibir a taxa de crescimento, entre outros 
fatores adversos.

Confira aqui a Conjuntura CNseg nº 31.

https://cnseg.org.br/publicacoes/conjuntura-cnseg-n-31.html
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A arrecadação do setor segurador, mais uma vez resi-
liente diante de um PIB negativo, deverá fechar 2020 em 
alta entre 3,5% e 4% e pode voltar à casa de dois dígitos 
em 2021, se o PIB confirmar a trajetória positiva no pró-
ximo ano, com expansão projetada de mais de 3,4%. O 
prognóstico foi feito pelo Presidente da Confederação 
Nacional das Seguradoras (CNseg) , Marcio Coriolano, 
ao participar do webinar "Expectativas e desafios para 
o setor de seguros no pós-pandemia", realizado pelo 
Sindicato das Seguradoras do Norte e Nordeste (Sindseg 
N/NE), em 21 de outubro, ao lado dos Presidentes do 
Sindseg N/NE, Ronaldo Dalcin, e do Sindseg BA/SE/TO, 
Alexandro Barbosa. 

“Vamos sair ainda maiores do que quando entramos 
na pandemia”, destacou Marcio Coriolano. Os números 
positivos do setor, porém, não tornarão menos com-
plexa a tarefa de levar mais proteção aos segurados nos 
próximos anos, reconheceu ele, ao lembrar que ainda 
há gargalos de conhecimento sobre a importância do 
setor segurador, além de limitações geradas pela renda 
da população, pela trajetória da recuperação econô-
mica e pelo índice de desemprego. 

A desaceleração econômica ocorrida prejudica o setor 
para atingir o seu potencial de crescimento, mas não 
o impede de atingir taxas mais altas de expansão. 
Nesse sentido, ele destacou o comportamento de 2019 
(PIB cresceu 1,1% no período, e inflação inferior a 4%), 
quando o setor obteve um crescimento de mais de 
12,2% sobre o exercício imediatamente anterior.  Na 
opinião do Presidente da CNseg, esse desempenho tem 
relação direta com a maior penetração dos seguros nos 
últimos 10 anos e com o progressivo reconhecimento 
do seguro como um instrumento efetivo de proteção. 
“Estamos constantemente rompendo barreiras, apre-
sentando taxas de crescimento acima da inflação ou 
do PIB na última década”, afirmou ele, deixando claro, 
porém, que ainda há enormes faixas de público e de 
negócios sem a assistência do seguro, gerando muitas 
oportunidades novas.

Marcio Coriolano observou que o atual governo tem 
dado contribuições importantes para garantir tração 
ao crescimento futuro do setor, destacando avanços 
no seu marco regulatório, como o Sandbox regulatório 

Webinar Sindseg N/NE: Desafios à 
frente, mas expansão é oportunidade 
para o setor segurador

e regras de proporcionalidade de solvência de acordo 
com o tamanho das seguradoras. Disse que um fator 
importante para a modernização do marco regulatório 
dos seguros tem sido o alinhamento estreito da Susep 
com o Ministério da Economia.

A seu ver, há um claro movimento no sentido de que o 
seguro seja um dos pilares do crescimento sustentado 
da economia. Em consequência, abrem-se novas possi-
bilidades de expansão do mercado. Dessa agenda, par-
ticipam tanto a recente reforma da Previdência Social, 
como o novo marco do saneamento e até a perspectiva 
de privatização do seguro de Acidentes do Trabalho. A 
cada passo conquistado pelos seguros privados, criam-
-se condições de desonerar os cidadãos dos impostos 
que pagam para ter coberturas insuficientes, acrescen-
tou Marcio Coriolano.

O Presidente da CNseg comentou que a pandemia 
afetou o comportamento de ramos e modalidades 
de seguros de maneira heterogênea, já que a crise de 
mobilidade que veio como combate à propagação do 
vírus atingiu de maneira diversa os setores econômi-
cos. Ainda assim, alguns ramos de seguros, depois de 
abril e maio - os meses mais agudos de queda da eco-
nomia -, reagiram mais rapidamente, como os seguros 
Rural, Vida, Residencial e Habitacional. A despeito de 
números, acrescentou Marcio Coriolano, o importante 
é que o seguro atinge cada vez mais pessoas, confirma 
sua solidez financeira, com a manutenção de indeniza-
ções na casa dos bilhões, cumprindo o papel de pro-
teger pessoas e negócios, além de ser um dos maiores 
investidores institucionais, com seus R$ 1,2 trilhão em 
ativos garantidores, o que representa 27% da dívida 
pública do País.

Confira a íntegra do encontro clicando aqui.

https://youtu.be/9skj-lLhwrI
https://youtu.be/9skj-lLhwrI
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Confira o artigo do Presidente da CNseg, Marcio 
Coriolano, publicado pelo blog de Fausto Macedo, no 
Estadão, em 26 de outubro. 

“Se fôssemos empilhar todos os dados que vêm sendo 
reunidos desde o século XVII, nossos olhos não alcança-
riam a ponta final desse volume e sequer teríamos como 
mensurá-lo. Essa observação tão simples dá a dimensão 
exata do gigantesco salto dado pela tecnologia ao dis-
por informações relacionadas entre si para uso em bene-
fício social e demandas econômicas. Estamos no tempo 
da colheita e utilização inteligente de tudo isso.

Mas, ao vislumbrar a imensa plataforma, percebemos 
que o grande desafio é saber responder corretamente 
às perguntas: usar em quê? Para quê? Como? As infor-
mações são fruto do tratamento dos dados - agrega-
dos ou fragmentados - para que possam aprimorar, 
mediante metodologias próprias, as finalidades de cada 
progresso desejado.

Como exemplo, tomemos a área médica e o setor de 
seguros. Ambos os campos se nutrem de bancos de 
conhecimento como matéria-prima de suas atividades. 
Na medicina, já contamos há décadas com as iniciati-
vas para reunir os registros de prontuários eletrônicos 

A “dadomania” e o progresso da sociedade

que, associados a outros tantos e compartilhados de 
forma responsável, podem prevenir doenças e salvar 
vidas. Na área de seguros, acontece o mesmo já que 
prevenir e controlar riscos é, em muitos casos, poupar 
vidas também.

Embora, inversamente, iniciativas regulatórias nos segu-
ros - como o SRO (Sistema de Registro de Operações) 
- podem ter o atributo de apenas multiplicar os dados, 
caso as informações que se pretende, e suas finalidades 
deixem de ser definidas previamente. 

A alavancagem impressionante da ciência, dos métodos 
estatísticos e da tecnologia da informação é uma feliz 
realidade. Desde que, claro, não prescinda da objetivi-
dade maior da sua utilidade – até porque, o Brasil é um 
país que não pode se dar ao luxo de despender recur-
sos para experimentos 
sem propósito claro, defi-
nido e bem estruturado. 
Ou mesmo desperdiçar 
a oportunidade única de 
exercer criticamente o 
encontro das ciências com 
as necessidades da socie-
dade. Continua...

Para ler o artigo na ínte-
gra, clique aqui.

Mediado por Alexandre Camillo, o painel contou 
com a participação do Presidente da CNseg, Marcio 
Coriolano; do Presidente da Fenacor, Armando Vergílio; 
dos deputados federais Lucas Vergílio (SD-GO) e Marco 
Bertaioli (PSD-SP); do Presidente do Sindseg-SP, Rivaldo 
Leite, e do chefe de Assessoria de Estudos e Relações 
Institucionais da Susep, Paulo Miller.

A inovação foi o tema da pergunta feita para Coriolano 
por Alexandre Camillo. O Presidente da CNseg abordou 
os desafios e as oportunidades que vê neste momento 
de pandemia. Primeiramente, ele fez questão de frisar 
que inovação não é disrupção. “É uma evolução da criati-
vidade, de processos e rotinas. Muitas vezes é uma ideia, 
que necessariamente não é tecnológica. E ficou claro 

Painel “Papo Direto e Reto com  
as Autoridades do Mercado” que o mercado de seguros, com todos os seus atores, já 

estava há tempos inovando, de forma séria. Passaram-se 
oito meses da declaração da emergência pandêmica e 
continuamos atendendo a todos indistintamente. É claro 
que temos de aumentar nosso passo”, comentou. 

Coriolano também citou o projeto Sandbox, aprovado 
pela Superintendência de Seguros Privados (Susep), que 
permitirá avanços para o setor. “Não romperá paradig-
mas tecnológicos. Veio em boa hora e é uma forma de 
permitir, inclusive a inclusão de mais gente no nosso 
mercado. Vai poder atender nichos de mercado”, ressal-
tou. Além do Sandbox, ele citou a regra de proporcio-
nalidade para que as seguradoras precisem de menos 
exigência de capital e reservas, sem descuido da segu-
rança delas. Essa norma pretende aumentar a oferta de 
produtos e o acesso dos consumidores.

https://politica.estadao.com.br/blogs/fausto-macedo/a-dadomania-e-o-progresso-da-sociedade/
https://politica.estadao.com.br/blogs/fausto-macedo/a-dadomania-e-o-progresso-da-sociedade/
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A inovação foi tratada de maneira ampla, por todos, 
desde as que vieram sendo acumuladas e que estão 
permitindo a travessia, sem sobressaltos, do período 
da pandemia, passando pela necessária construção 
da reforma tributária, até os desafios da ampliação do 
papel do corretor de seguros em  suporte ao consu-
midor nestes anos complexos que virão pela frente. A 
LGPD também foi citada como um dos principais itens 
de inovação adaptativa dessa nova agenda.

Em suas considerações finais, Coriolano chamou a aten-
ção sobre todos estarem vivendo o momento mais difícil 
que o Brasil já tenha vivido neste século. "O sofrimento 
das pessoas, não só pela morte e dor, mas pelo medo. E 
não parece que isso vai terminar tão rápido, como todos 
imaginam. Ao mesmo tempo cresce a aversão ao risco 
de qualquer pessoa. Ficou claro que o raio pode cair 
duas vezes na mesma pessoa. E, por isso, vemos o cla-
mor das pessoas pelo seguro. Não só do privado, mas 
também no governo. Temos uma enorme oportunidade 

de mostrar que estamos à altura da expectativa das 
pessoas. Principalmente das pessoas mais necessitadas. 
Para poder tornar esta oportunidade para a população 
em algo real, é preciso que todo o sistema de segu-
ros esteja unido na mesma direção. Tanto empresários, 
como profissionais, governo, com todas as diferenças 
do mundo, precisam convergir em medidas necessárias 
para o crescimento de todos”, salientou. 

Já está disponível para download no portal da CNseg 
o Relatório de Sustentabilidade do Setor de Seguros 
2019, editado pela CNseg com base nas diretrizes inter-
nacionais da Global Reporting Initiative (GRI), com a cor-
respondência de indicadores baseados nos Princípios 
para Sustentabilidade em Seguros (PSI), nos Objetivos 
de Desenvolvimento Sustentável (ODS) e nas recomen-
dações da Força-Tarefa sobre as Divulgações Financeiras 
Relacionadas ao Clima (TCFD). 

A publicação, que demonstra as contribuições do mer-
cado segurador brasileiro para a agenda de desenvolvi-
mento sustentável do País, por meio de seus indicadores 

Relatório de Sustentabilidade do Setor 
de Seguros 2019 já está disponível 

ASG (Ambientais, Sociais e de Governança) mais relevan-
tes, traz dados de 32 empresas do setor, que correspon-
dem a 81,8% do mercado representado pela CNseg. 

Líder em arrecadação de prêmios na América Latina, o 
setor segurador brasileiro encerrou 2019 com arrecada-
ção total de R$ 488,5 bilhões, número 9,8% maior do 
que o do ano anterior e equivalente a 6,7% do PIB nacio-
nal no ano. O setor ainda acumulou ativos na ordem de 
R$ 1,45 trilhão, o que equivale a 25% da dívida pública 
brasileira. Além disso, foram pagos R$ 315,06 bilhões 
em benefícios, indenizações, resgates, sorteios e despe-
sas médicas e odontológicas ao longo de 2019. 

Dentre as novidades desta edição, além da correspon-
dência de indicadores baseados nos ODS e nas reco-
mendações da TCFD, o Relatório apresenta a matriz de 
materialidade dos ODS nos negócios de seguros: uma 
priorização dos Objetivos mais relevantes para o setor, 
elaborada com base em pesquisa com as empresas par-
ticipantes do Relatório. 

A temática da Diversidade & Inclusão também ganhou 
mais destaque, com indicadores novos e um diagnós-
tico geral que traz uma boa notícia: o Relatório aponta 
que 94,4% das empresas participantes já adotam práti-
cas de promoção da diversidade e não-discriminação. 

https://cnseg.org.br/publicacoes/relatorio-de-sustentabilidade-do-setor-de-seguros-2019.html
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Dando continuidade ao exitoso projeto desenvolvido 
pela Revista Justiça & Cidadania em parceria com a 
Confederação Nacional das Seguradoras (CNseg) e 
apoio da Associação dos Magistrados Brasileiros (AMB), 
da Escola Nacional da Magistratura (ENM), da Escola 
Nacional de Formação de Magistrados (Enfam) e da 
Associação de Juízes Federais (Ajufe), será realizada, 
em novembro de 2020, a terceira edição do Seminário 
Jurídico de Seguros. Com o objetivo de aprofundar o 
diálogo entre o Poder Judiciário e o setor produtivo de 
seguros e aprimorar as relações do setor com os con-
tratantes de seguros, previdência e capitalização e o 
Congresso. É destinado a operadores de direito e mem-
bros dos Poderes Judiciário, Legislativo e Executivo, além 
de representantes e profissionais do setor de seguros.

Os temas debatidos este ano serão as Incapacidades nos 
seguros de pessoas na visão do STJ com vistas a anali-
sar dentre outros aspectos as modalidades de cober-
tura para invalidez funcional permanente por doença 
e a invalidez laborativa permanente total por doença; 
o Rol de Procedimentos da Saúde Suplementar, com 
abordagem do estudo do aspecto taxativo do rol como 
elemento estrutural do mutualismo nos contratos de 
saúde suplementar regulados pela Agência Nacional de 
Saúde Suplementar (ANS); e O Impacto da Repercussão 
Geral do STF – REXT 827.996/PR – Tema 1011 nas ações 
de Seguro Habitacional do Sistema Financeiro de 
Habitação, de forma a amparar a definição de compe-
tência e repercussão para as contas públicas.

O webinar será transmitido pelo canal da Revista 
Justiça & Cidadania no YouTube em três quartas-feiras 
seguidas: dias 4, 11 e 18 de novembro, e contará com 
a coordenação do Ministro Luis Felipe Salomão, do 
Superior Tribunal de Justiça (STJ), além da participação 

3º Seminário Jurídico de  
Seguros em novembro 

dos Ministros Gurgel de Faria, João Otávio de Noronha, 
Paulo Dias de Moura Ribeiro, Paulo de Tarso Sanseverino 
e Ricardo Villas Bôas Cueva; do Presidente da CNseg, 
Marcio Coriolano; e dos especialistas Washington Luís 
B. da Silva, Diretor Jurídico e de Compliance do Grupo 
Zurich de Seguros e Zurich-Santander e Presidente da 
Comissão de Assuntos Jurídicos da CNseg; Dr. Roberto 
Albuquerque, médico; professor Gustavo Binenbojm, 
titular da Faculdade de Direito da Universidade do Estado 
do Rio de Janeiro; Dr. Denizar Viana, médico e professor 
da Faculdade de Ciências Médicas da Universidade do 
Estado do Rio de Janeiro; Gustavo Fleichman, sócio fun-
dador do Escritório Fleichman Advogados; Igor Lins da 
Rocha Lourenço, Procurador-Geral da Superintendência 
de Seguros Privados (Susep); e Daniel Junqueira de 
Souza Tostes, Procurador-Geral da Agência Nacional de 
Saúde Suplementar (ANS).

Para fins de certificação, a inscrição deve ser formali-
zada no site www.institutojc.com.br

A Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), que entrou 
em vigor em agosto de 2020, estabelece as condições 
pelas quais os dados pessoais devem ser obtidos, tra-
tados, utilizados e divulgados. Foi criada uma página 
exclusiva no portal, que reúne todo o material pro-
duzido pela Confederação relacionado ao assunto. 
São notícias, publicações, vídeos, programas da Rádio 
CNseg e até mesmo posts publicados em nossas 
redes sociais. 

CNseg lança no portal espaço 
exclusivo sobre a LGPD

http://www.institutojc.com.br/
https://cnseg.org.br/lei-geral-de-protecao-de-dados-pessoais-lgpd.html
https://cnseg.org.br/lei-geral-de-protecao-de-dados-pessoais-lgpd.html
https://youtu.be/iprXTlrDFKY
https://youtu.be/iprXTlrDFKY
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Pandemia fez as seguradoras acelerarem 
os processos de digitalização, informa o 
Valor 1000

O Jornal Valor Econômico divulgou, em 30 de outubro, o 
anuário "Valor 1000", que, além de divulgar o ranking das 
maiores empresas de vários setores, incluindo o de segu-
ros, previdência e capitalização traz matéria que aborda 
o processo de digitalização do setor, potencializado pela 
pandemia do novo coronavírus.

Entrevistado pelo Valor, o Presidente da CNseg, Marcio 
Coriolano, afirmou que há segmentos de seguros com 
bom desempenho, enquanto outros enfrentam dificulda-
des devido a um ambiente econômico ainda alcançado 
por alta do desemprego, perda da massa de rendimentos 
e recuo da atividade produtiva. 

Os efeitos da crise econômica, agravada pela Covid-19, 
são democráticos. Atingiram todos no mundo inteiro de 
uma forma ou de outra. Particularmente no mercado de 
seguros, o que se vê é resiliência e otimismo. “Claro que 
não está tudo bem. Há segmentos com bom crescimento, 
mas temos outros que enfrentam as dificuldades de uma 
economia que sofre com a alta do desemprego, perda de 
renda e recuo da atividade econômica”, pondera Marcio 
Coriolano, presidente da CNseg.

O Presidente da Confederação Nacional das 
Seguradoras, Marcio Coriolano, participou da abertura 
do evento “Sincor Digital – Conectando o Mercado de 
Seguros”, na manhã do dia 23, ao lado da Secretária de 
Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia do 
Estado de São Paulo, Patricia Ellen, que representou o 
Governador do Estado de São Paulo, João Doria; do 
Presidente da Fenacor, Armando Vergílio; do Presidente 
do Sincor-SP, Alexandre Camilo, e do Presidente do 
Sindseg-SP, Rivaldo Leite.

Para Marcio Coriolano, o evento foi paradigmático ao 
consagrar a possibilidade de uma interação remota com 
um público tão grande, fazendo jus à segurança de que 
todos precisam em tempos de pandemia. “Uma opor-
tunidade de comemorar a resposta da capacidade do 
mercado de seguros ter respondido - com tecnologia 
de ponta, capacidade de seus recursos humanos e soli-
dez de garantias -, a todas as expectativas e necessi-
dades neste momento inédito de dores e dificuldades. 
Ninguém ficou desassistido”, afirmou.

Marcio Coriolano: “Inovação  
não é disrupção, é evolução"
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